
 

 

 

         Ollerup den17. august 2015 
Nyhedsbrev - nummer 1 
 
Kære forældre! 
 
Så er skoleåret 2015-2016 i fuld gang, og I får her i nyhedsbrevet en lille status med glimt fra hverda-
gen på Ollerup Efterskole. 
 
Vi oplever at skoleåret er startet med god energi, positive indstillinger og et vældigt engagement, det 
lover godt. Der er for alvor kommet liv på skolen efter en lang sommer. Det er ikke mange dage siden, 
at 115 spændte unge ankom til skolen sammen med deres næsten ligeså spændte forældre – med kuf-
ferter, tasker, potteplanter, plakater og alt muligt andet.  Måske var der et lille sug i maven hos såvel 
jer som hos eleverne, da I drog af sted igen klokken 17. 
 

     
Lidt stemningsbilleder fra ankomsten 

 
Introugen, der har til formål, at vi lærer hinanden at kende i mange konstellationer, i mange forskellige 
aktiviteter er slut, og vi er klar til at gå i gang med at lave skole efter skema, at finde ind i rutinerne – 
hverdagslivet. 
 

 
Den første aften med folkedans, navneleg og fællessang i gården – og herunder lidt fra introugen 

 



 

 

 

 
 
I den første uge afholdt vi traditionen tro en caféaften. En god aften med mange forskellige indslag, 
hvor en række forskellige instrumenter blev præsenteret. Der var simpelt hen megen kreativitet i luf-
ten denne aften. Og så var det imponerende, at så mange turde stille op.  
 
Der blev også tid til to dage med kontaktgruppeture. Vi sluttede ugen med en dejlig fællessangstime 
med dejlig sangglæde og god lyd. 
 

    
 
Herover ses nogle indtryk fra kontaktgruppeturene. Se mange flere på www.ollemus.dk – galleri –bille-
der – Instagram. Eller I kan gå på Facebook: Ollerup Efterskole, her lægger vi også mange billeder og 
småfilm ud. 
 
I kan - ud over nyhedsbreve, som dette, der sendes på mail til alle forældre - abonnere på et Nyheds-
brev, der ligger på hjemmesiden: www.ollemus.dk – forside – dette skoleår – nyheder. I bunden af 
denne side er en tilmeldingsblanket, så kan I dele nyheder med familie og venner.  
 
 
 
 

http://www.ollemus.dk/
http://www.ollemus.dk/


 

 

 

Kalender:  
Nu går koncertsæsonen i gang. Der venter mange spændende og meget alsidige koncertoplevelser. 
Koncerterne foregår i Symfonien på Ollerup Efterskole. Se mere om koncerterne i den vedhæftede 
brochure, hvor man også kan læse om forskellige muligheder for at bestille billetter. 
 
19. august kl. 19.30 Trolska Polska – spændende og nyskabende folkemusik 
21.-23. august Skoleweekend 
27. august 17.30 Hjemrejseweekend – retur 30. august mellem 19.00 og 21.00 
2. september 19.30 Blood Sweat Drum + Bass – Dk’s største BIG BAND,  
3. september  Tur til Brandts Klædefabrik i Odense – Selfieudstilling – dansk-  
                                                  arrangement ed diverse happenings – annonceres på hjemmesiden.  

Kl. 19.30 Carl Nielsen koncert på Bramstrup Gods. 
8. -11. september  Temadage. Back to Basic – med et kost-, sundheds- og bevægelsestema 
12. september 10-16 Forældrelørdag – invitation vedhæftet 
16. september 19.30 UFO, Kristian Humaidan - Rap/pop – nu i ny konstellation 
 
 
De bedste hilsner fra os alle 
Irene Olsen og Jesper Vognsgaard 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


